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ÜNMAK HAKKINDA

Ünlüsoy Yapı Malzemeler� Sanay� ve T�caret L�m�ted Ş�rket�, 1994 yılında Isparta’da ısıtma alanında faal�yet göstermek amacıyla kurulmuş b�r a�le 
ş�rket�d�r.
Ş�rket 1994-1999 arasında satış ve taahhüt olarak sürdürdüğü faal�yetler�n�, 1999 yılı son çeyreğ�nde sektördek� �ht�yacı görerek katı yakıtlı kazan 
üretme kararı almış ve sektörde üret�c� hüv�yet�n� kazanmıştır.
2001 yılında Isparta'dak� fabr�ka b�nasının �nşaatını b�t�rerek kend� fabr�kasında üret�me başlamıştır.
2004 yılında Afyonkarah�sar Organ�ze Sanay� Bölges�'ne Panel Radyatör üret�m tes�s� yatırımını gerçekleşt�rm�ş ve 2005 yılı �t�barı �le Panel 
Radyatör üret�m�ne de başlamıştır.
2008 yılında İzm�r'de Boyler üret�m�ne başlamıştır.
2011 yılında İzm�r Kemalpaşa Organ�ze Sanay� Bölges�nde yatırımını gerçekleşt�rerek Kazan ve Boyler üret�m�ne başlamıştır.
2014 yılında İzm�r Torbalı bölges�nde Pancar Organ�ze Sanay�'ye yatırım kararı alıp, 2016 yılında Kat Kalor�ferler� ve Panel Radyatör üret�m tes�s�n� 
burada faal�yete geç�rm�şt�r. 
2019 yılında Pancar Organ�ze'dek� �k�nc� fabr�kasınının yatırımını tamamladıktan sonra Boyler üret�m�n� de burada devam ett�rmekted�r.
Ünmak, toplam 65.000 metrekare kapalı alanda Panel Radyatör, Kat Kalor�fer�, Merkez� S�stem Kalor�fer Kazanı ve Boyler üret�m�ne devam 
etmekted�r.
280’den fazla kal�f�ye çalışanı �le yüksek kal�tel� üret�m yapma hedef�yle yıllık 20.000 adet Kat Kalor�fer�, 8.000 adet Merkez� S�stem Kalor�fer Kazanı, 
20.000 adet Boyler ve 2.000.000 m Panel Radyatör üret�m kapas�tes�ne ulaşmıştır.
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Tek Serpant�nl� Boyler

• D�key t�pt�r, az alan kaplar
• Ekonom�k ve uzun ömürlüdür
• Emaye kaplamalı �ç hacm� �le 
 h�jyen�kt�r
• Modern d�zaynı �le 
  şık ve estet�k görünür
• Sıcak su ver�m� yüksekt�r
• Magnezyum anoduyla   katod�k koruma sağlar
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• D�key t�pt�r, az alan kaplar
• Ekonom�k ve uzun ömürlüdür
• Emaye kaplamalı �ç hacm� �le 
 h�jyen�kt�r
• Modern d�zaynı �le 
 şık ve estet�k görünür
• Su ısıtma ver�m� yüksekt�r
• Güneş enerj�s�, jeotermal enerj� g�b� farklı enerj� 
s�stemler�ne de bağlantı �mkanı sağlar
• Magnezyum anoduyla  katod�k koruma sağlar

Ç�ft Serpant�nl� Boyler
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• Özell�kle ısı pompası 
  s�stemler� �ç�n kullanılır
• D�key t�p, az alan kaplar
• Ekonom�k ve uzun ömürlüdür
• Emaye kaplamalı �ç hacm� �le 
   h�jyen�kt�r
• Modern d�zaynı �le  şık ve estet�k görünür
• Su ısıtma ver�m� yüksekt�r
• Magnezyum anoduyla katod�k koruma sağar

Isı Pompası Boyler� 7
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Akümülasyon Tankları

· Magnezyum anodu �le katod�k koruma sağlar
· Gövdes�ndek� ıslak emaye kaplaması �le
  uzun yıllar koruma sağlar
· Modern d�zaynı �le
  şık ve estet�k görünür 
. D�key t�pt�r, az yer kaplar
· İzolasyonu �le ısı kaybını m�n�m�ze eder
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· Magnezyum anodu �le katod�k koruma sağlar
· Gövdes�ndek� ıslak emaye kaplaması �le
  uzun yıllar koruma sağlar
· D�key t�pt�r, az yer kaplar
· İht�yaca göre �sten�len 
  güçte ısıtma rez�stansı seçme olanağı sağlar

Elektr�kl� Boyler 11
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· D�key t�pt�r, az yer kaplar
· Ekonom�k ve uzun ömürlüdür
· Modern d�zaynı �le
  şık ve estet�k görünür 
· İzolasyonu �le ısı 
  kaybını   m�n�m�ze eder
· Isıtma ve soğutma s�stemler�nde kapalı devre su       
hacm�n� artırmak ve kazanın devreye g�rme sayısını 
azaltmak �ç�n tasarlanmıştır

Buffer Tank 13
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ÜNLÜSOY 
YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İZMİR/TÜRKİYE
www.unmak.com


